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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej” 

Nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 

w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła Tutorów 

Akademii Młodzieżowej” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie przy ul. 

Jezuickiej 4/9, 20-113 Lublin. 

 
3. Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych 64 osób młodych (co 

najmniej 60% kobiet), w grupie wiekowej 15-29 l., zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia ich szans na rynku 

pracy dzięki ukształtowaniu postaw prospołecznych, w tym wspieraniu młodzieżowych inicjatyw 

społecznych, do 31.XII.2020. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego osi 

priorytetowej I PO WER 2014-20129 Osoby młode na rynku pracy, zakładającego zdobywanie i 

doskonalenie przez os. młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy 

poprzez m.in.: szkolenia podnoszące kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy, 

podejmowanie młodzieżowych inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych, wolontariat 

w organizacjach działających na rzecz społeczności lokalnych i dobra publicznego, uzyskanie 

kompetencji społecznych potwierdzonych Certyfikatem Kompetencji Społecznych. 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji, aby 

zapewnić potencjalnym Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu jednakowy dostęp do oferowanego 

wsparcia bez względu na niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne etc. 

 

2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, będzie prowadzona na terenie województwa 

lubelskiego.  
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3. Dokumenty      wymagane      od      kandydatów       na       Uczestnika/Uczestniczkę       Projektu 

w procesie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy 

docelowej w ramach projektu „Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej” 

b) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

c) W przypadku osób z niepełnosprawnością: orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 

 
4. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie „Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej” 

dostępne są na stronie internetowej www.fsd.lublin.pl oraz w biurach Fundacji. 

 

5. Warunkiem przystąpienia do projektu jest  wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do projektu  

„Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej” i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami 

rekrutacyjnymi wymienionymi w § 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu w wyznaczonym terminie do 

biur projektu na terenie w woj. lubelskiego lub przesłanie oryginałów pocztą na wyżej wymieniony 

adres lub przesłanie skanów dokumentów pocztą elektroniczną. W przypadku przesłania 

dokumentów za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu. Złożone 

dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

 
6. Zgłoszenia,  które   nie   są   kompletne   i/lub   nie   zawierają   danych   umożliwiających   kontakt 

z Kandydatem/Kandydatką oraz aplikacje złożone po zakończeniu rekrutacji nie będą 

rozpatrywane. 

 

7. Proces rekrutacji do projektu będzie obejmował: 
 

a) ETAP I ocena formalna prowadzona w metodzie zerojedynkowej. Na tym etapie Komisja 

Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone przez potencjalnego uczestnika dokumenty rekrutacyjne 

wskazane w § 2 pkt. 3 są kompletne oraz czy zostały poprawnie wypełnione oraz czy są spełnione 

kryteria uczestnictwa przez Kandydata/tkę tj.: 

-status osoby młodej w wieku 15-29 lat* 

-zamieszkiwanie terenu województwa lubelskiego 

 

b) ETAP II ocena dodatkowych kryteriów, przynależność do poniższej grupy: 

 osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji (2 ostatnie lata) 

 osoby z niepełnosprawnością** 

 młodzież w szczególnie trudnej sytuacji, czyli m.in.: 

-młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w tym: 

órzy po zakończeniu pobytu w 

instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 
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domowe, 

 usamodzielniają się i mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 

zastępczej, 

 

 

ośrodków socjoterapii, 

 

ośrodków wychowawczych, 

 

 

tki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
** Osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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§ 3 

Wsparcie przewidziane w ramach projektu 

1. Każdy z Uczestników/Uczestniczek Projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem tj. będzie 

zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia. 

 
2. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

I. Ocena kompetencji społecznych uczestników projektu, podzielona na 2 Fazy w tym: 

 Faza 1, weryfikacja wewnętrzna kompetencji społecznych oraz zewnętrzna (dla osób które 

przejdą wewnętrzną) 

 Faza 2, na zakończenie udziału w projekcie weryfikacja końcowa kompetencji społecznych 

każdego UP 

II. Szkolenia kompetencji i umiejętności społecznych poprzez: 
1. Kurs umiejętności trenerskich i pracy z grupą (4 zjazdy po 16 godzin dydaktycznych) 
2. Wolontariat w organizacjach działających na rzecz społeczności lokalnych i dobra publicznego 
3. Podejmowanie młodzieżowych inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych. 

 

 
§ 4 

Organizacja przewidzianych w projekcie form wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane będą na terenie województwa lubelskiego.  

 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć i szkoleń 

oraz miejsca ich realizacji. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

 
3. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu własnoręcznym podpisem potwierdza obecność na 

poszczególnych zajęciach, a także otrzymanie materiałów przewidzianych w projekcie oraz 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

4. Uczestnicy/Uczestniczki w ramach projektu otrzymają: 

a) Materiały dydaktyczne 

b) Catering (ciepły i zimny bufet) podczas „Kursu Umiejętności Trenerskich i Pracy z Grupą” 

c) Możliwość noclegu podczas „Kursu Umiejętności Trenerskich i Pracy z Grupą” 

d) Zwrot kosztów dojazdu na „Kurs umiejętności trenerskich i pracy z grupą” który odbędzie się w 

ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym 51 przy terminowym złożeniu 

zaświadczenia od przewoźnika  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do: 

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

- potwierdzanie obecności każdorazowo na liście obecności, 

- wypełniania ankiet monitorujących i testów (weryfikujących postęp w zdobywaniu wiedzy i 

kompetencji) związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 
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2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Realizatora 

Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie 

oraz o wszelkich zmianach związanych z jego statusem na rynku pracy. 

 
3. Szkolenie trwa 64 h dydaktyczne, Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa 

w minimum 80% zajęć kursu (min. 52 h dydaktycznych) pod rygorem skreślenia z listy uczestników i 

nie otrzymania Certyfikatu Kompetencji Społecznych.  

 

§ 6 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się 

niezwłocznie dostarczyć do Realizatora Projektu pisemne oświadczenie o tym fakcie (osobiście, e-

mailem, bądź za pośrednictwem poczty). 

 
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie  pisemnego  oświadczenia  wraz  z  podaniem  przyczyny  w  terminie  do  7  dni  

od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest 

możliwa i przyjmowana jedynie w przypadku osobistych lub zawodowych przyczyn (choroba, 

podjęcie pracy, inne istotne powody zaakceptowane przez Kierownika/czkę projektu). Należy podać 

powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi dokument od 

odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). 
 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy 

Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

 
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy uczestników projektu 

jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej o tej samej płci. 

 
5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, Realizator Projektu może domagać 

się zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych przez Uczestnika/Uczestniczki świadczeń. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego 

Regulaminu. 

 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 

 

3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej projektu. 

 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie. Aktualny Regulamin Realizator będzie umieszczać na stronie internetowej 

projektu. 

 

 
 


